
 

 

 

 1های ایرانی ها و گویش نقش ساخت هجا در فرایند ارتقاء واکه در زبان

 عالمه طباطبایی( دانشااهدانشیار ) 2گلناز مدرسی قوامی

 3013، تاریخ انتشار: 29/12/3911، تاریخ پذیرش: 31/9/3011 تاریخ دریافت مقاله:

   

یابد و این فرایند عاملی غیر  ارتقا می [e]به  [a]های ایرانی واکۀ  ها و گویش در بسیاری از زبان چکیده:
در  [dar]« در»در  [a]از هماهنای با واکه یا هماونی با همخوان مجاور دارد  برای مثال، در دلگواری 

 کند و مشخه است که این فراینگد متگیثر از ارتقا پیدا می [e] به [ -der]صورت جمع این واژه یعنی 
های پیشین ایگن فراینگد را متگیثر از تعگداد و  ای یا هماونی با همخوان نیست  پژوهش هماهنای واکه

دهد که این فرایند بگه تعگداد هجگا و تکیگه  تر نشان می اند، اما بررسی دقیق جایااه هجا و تکیه دانسته
های متعدد ایگن  دخالت دارد ساخت هجاست  نمونه [e]به  [a]حساس نیست و آن ه در ارتقاء واکۀ 

دنبال حگذف همخگوان  دهد که بازشدن  هجای بسته به های ایرانی نشان می ها و گویش فرایند در زبان
اسگت  حگذف برخگی از  [e]بگه  [a]پایانی یگا بازهجابنگدی آن در فراینگدهای صگرفی عامگل ارتقگاء 

های پایانی در سیر تحول زبان فارسی از دورۀ میانه تا به امگروز بگه بازشگدن هجگای پایگانی،  همخوان
نظگر  شدگی تقابل آنها در این جایااه منجگر شگده اسگت  حتگی بگه و درنهایت خنثی [e]به  [a]ارتقاء 

 [a]شگد کگه های زبان فارسی نیز ناشی از این با در بسیاری از واژه [e]و  [a]رسد که گوناگونی آزاد  می
ای  زبان فارسی  شناختی فضای واکه در هجای باز مطلوبتر است  بررسی صوت [e]در هجای بسته و 

شگناختی  دهد که ساخت هجا حتی در سگطح صگوت می  در دو نوع هجای باز و بستۀ پایانی نیز نشان
 

یش شناسی زبان همایش ملی آواشناسی و واج»در   مقالۀ حاضر 1 همت انجمن  به 19۴۴که در اسفندماه « های ایرانی ها و گو
بینم که از نکات و  المللی امام خمینی قزوین برگزار گردید، ارائه شد  در اینجا بر خود الزم می شناسی ایران و دانشااه بین زبان

 طور ویژه تشکر و قدردانی نمایم  این مقاله انجامید به پیشنهادهای حاضران در آن جلسه که به بهبود
2. gmodarresigh@gmail.com 
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ر و در هجگای بگاز هگا در هجگای بسگته بگازت ای کگه واکگه گونه ها تیثیرگذار است، به نیز بر ارتفاع واکه
دهگد  ایگن ویژگگی  داری را نشان می تفاوت معنی [a]خصوص در مورد واکۀ  ترند و این ویژگی به بسته

شود شگبیه اسگت   ای مبتنی بر تمایز در سختی و نرمی مشاهده می های واکه بسیار به آن ه که در نظام
تگر( در هجگای بگاز  سگخت )بسگته هگای های نرم )بازتر( در هجای بسته و واکگه ها، واکه در این زبان

 ترند  مطلوب

شگدگی تقابگل، فضگای  هگای ایرانگی، خنثگی ها و گگویش ارتقاء واکه، ساخت هجا، زبانها:  کلیدواژه
 ای  واکه

 
 مقدمه  1

های ایرانی است  طی این فرایند ارتفگاع واکگه تحگت  ها و گویش فرایندی رایج در زبان 1ارتقاء واکه
در  [e]ای عامگل ارتقگاء اسگت، ماننگد واکگۀ  یابد  گاه بافگت واکگه افزایش میتیثیر عوامل گوناگونی 

یابد و این واژه در گفتگار برخگی از  ارتقاء می [beɟir]« بایر»در  [i]که در بافت واکۀ  [-be]پیشوند 
در  [e]شگود، ماننگد  شود  بافت همخوانی نیز موجب ارتقاء واکه می تلف  می [biɟir]زبانان  فارسی

ای و در بافگت میگان  کگه در فارسگی محگاوره /ʤeɟar/« جار»و  /ʃeʃ/« شش»،  /ʃecar/ «شکر»
شود  اما ایگن فراینگد در برخگی از مگوارد  تلف  می [i]یابد و  لثوی/کامی ارتقاء می های پس همخوان

ناشی از هماونی نیست و عامل دیاری در بروز آن دخالت دارد  یکی از انواع ارتقگاء واکگه، ارتقگاء 
[a]  به[e] های ایرانی است  مروری بر پیشگینۀ مطالعگات )از جملگه  ها و گویش در بسیاری از زبان

؛ کگرد زعفرانلگو کامبوزیگا و 1233؛ کگافمینی، 1219کرد زعفرانلو کامبوزیا و بهرامگی خورشگید، 
دهگد کگه پژوهشگاران وقگوع ایگن فراینگد را بگه  ( نشان مگی1933؛ احمدی، 1231پور،  آبادی عزت

تگر بگه  اند  در این مقاله بگرآنیم تگا بگا ناگاهی دقیگق های چندهجایی و فاقد تکیه محدود دانسته واژه
های ایرانی نشان دهیم که این فرایند به تعداد هجگا و  ها و گویش در زبان [e]به  [a]های ارتقاء  نمونه

حتی در کند ساخت هجاست و این حساسیت  تکیه حساس نیست و آن ه در این میان نقش ایفا می
 مشاهده است  سطح آوایی نیز قابل

 
 پیشینۀ پژوهش  2

در لهجۀ همدانی در  [e]به  [a]( به فرایند ارتقاء واکۀ 1219کرد زعفرانلو کامبوزیا و بهرامی خورشید )
 :2اند های زیر اشاره کرده هایی مانند نمونه مثال

 
1. vowel raising 

 ها منطبق با آن چیزی است که در منابع  ذکرشده آمده است    آوانویسی همۀ مثال3
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(1) 
 لهجه همدانی نویسی معیار واج واژه

 [qedimi] [qadimi] قدیمی

 [zem n] [zam n] زمان
 [neve] [nave] نوه

 [tegarg] [tagarg] تارع
 [kebutar] [kabutar] کبوتر

 [hemed n] [hamed n] همدان
 

( مشخه است، ناارندگان صورت واژه در گونۀ معیار را صگورت اصگلی 1های ) که از مثال چنان
هگا در لهجگۀ  در هجگای نخسگت ایگن واژه [e]بگه  [a]و بنابراین به وقوع فرایند ارتقاء  1اند درنظر گرفته

 اند  از نظر آنان: همدانی قائل شده
ای تعداد هجاهای واژۀ موردنظر و جایااه بدون تکیگه  کننده در این نوع فرایند واکه عامل تعیین»    

 ( 21)همان: « شود    میهجایی دیده ن است تا آنجا که این فرایند در واژگان تک

انگد کگه ایگن فراینگد در  های دیاری از همین لهجه نشگان داده ناارندگان در تییید نظر خود در داده
 (:22دهد )همان:  هجایی رخ نمی های تک واژه

 
(۳) 

  لهجه همدانی نویسی معیار واج تعداد هجا
1 lab lab لب 
3 labaʃ lebeʃ لبش 
    
1 ʃab ʃab شب 
3 ʃab-o-ruz ʃeb-o-ruz شب و روز 

 
شوند )ماننگد گردشگدگی  ها و تکواژها در یک گونۀ واحد دیده می ها در صورت تلفظی واژه   فرایندهای واجی یا در همنشینی واج1

بر( یگا  های خیشومی و دمیدگی در ابتدای هجای تکیه ها در بافت همخوان شدگی واکه های گرد، خیشومی ها پیش از واکه همخوان
واحد )مانند درج همخوان میانجی بین واکۀ پایانی یک تکواژ و واکۀ آغازین تکواژ بعگد در زبگان  در همنشینی تکواژها در یک گونۀ

تگوان  فارسی یا هماونی تکواژ جمع زبان انالیسی با همخوان پایانی پایگۀ اسگمی ازنظگر مشخصگۀ واک(  بگر ایگن اسگاس، نمگی
دست آورد  ایگن کگار تنهگا  ای دیار به گونه با گونهیک در   واژهفرایندهای واجی  یک گونۀ زبانی را با مقایسه صورت تلفظی  تعدادی 

شگدن  توجگه، بگه مشگخه های مورد مقایسگه، و در صگورت  داشگتن پیکگرۀ زبگانی قابگل های تلفظی  گونه شدن تفاوت به مشخه
 انجامد  ها می آرایی گونه های واج محدودیت
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هگا  ( ازنظر ناارندگان مغفول مانده این است که اگر تنها به صورت مثال3های ) ای که در داده نکته
شگدن   یگابیم کگه هناگام افگزوده در لهجۀ همدانی بدون مقایسۀ آنها با گونۀ معیگار دقگت کنگیم، درمگی

ها به ابتدای هجای بعگد  همخوان پایانی  این واژههجایی،  های تک های ملکی و عطف به واژه بست واژه
نشدن  این فرایند  شود  بنابراین دلیل دیده های نحوی باز می یابد و هجای نخست در این گروه انتقال می

شگدن   دلیل  افزوده دهندۀ آنها باشد که وقتی به بودن  هجای تشکیل تواند بسته هجایی می های تک در واژه
هگای بیشگتر از    این حگدس بگا داده1دهد شود، فرایند ارتقاء واکه رخ می هجا باز میتکواژی دیار این 

( تقویگت 1212)کگرد زعفرانلگو کامبوزیگا،  بنیااد شناسی: رویکردهاای قاعاب  واجبخش تمرین کتاب 
های تصریفی  هایی از زبان دلواری اشاره شده است که در آنها در صورت شود  در این کتاب به داده می

  2شود تناوب دیده می [e]و  [a]ها بین  از اسم برخی
 
 (:932-939: 1212دلواری )کرد زعفرانلو کامبوزیا،  (2)

 معرفه جمع مفرد الف(
 dar de.r  de.ro.ku در

 sar se.r  se.ro.ku سر

 zan ze.n  ze.no.ku زن

 jax je.x  je.xo.ku یخ
 

 [e]بگه  [a]کنگد کگه عامگل اصگلی در ارتقگاء واکگۀ  میها این نکته را تییید  نااهی گذرا به این داده
کگه اگگر  همخوان پایانی اسم اسگت  چنگان 3شدن یک تکواژ و بازهجابندی دنبال افزوده بازشدن هجا به

 و [ -]شگدن  همگین تکواژهگای جمگع  داشته باشگد، افگزوده CVCCهجایی ساخت هجایی  واژۀ تک
[-oku] ( از 9هگای ) دهد و این نکتگه را داده ارتقاء هم رخ نمی شود و فرایند منجر به بازشدن هجا نمی

 کند  همان منبع تییید می
 

تلقی شود، اما این تلقی صحیح نیست  در کاهش  (vowel reduction)ای    ممکن است این فرایند نوعی تقلیل یا کاهش واکه1
های   ای مرکزگرا( یا به کناره ای )کاهش واکه ها به مرکز فضای واکه کند، یعنی در نبود تکیه واکه ای کیفیت واکه تحت تیثیر تکیه تغییر می واکه

 [e]به  [a]دهند، ارتقاء  ها نیز نشان می که مثال مقالۀ حاضر، چنان یابند  در فرایند مورد بحث در ای مرکزگریز( گرایش می آن )کاهش واکه
ای  شود و عامل مؤثر نه تکیه بلکه ساخت هجاست  عالوه بر این، در کاهش واکه تکیه مشاهده می بر و بی در هر دو نوع هجای تکیه

شود، در حالی که الاقل در زبان فارسی  قرار دارد تبدیل می ای ای کوتاه است و در مرکز فضای واکه مرکزگرا یک واکه معمواٌل به شوا که واکه
شود، این دو واکه ازنظر کوتاهی و بلندی تفاوتی باهم ندارند و از  در هجاهای بسته و باز در آن دیده می [e]و  [a]هایی از تناوب  که مثال

پایانی  [a]ایم،  گیری این مقاله نیز نشان داده بخش نتیجهتوان به تقلیل یا کاهش واکه قائل شد  بلکه برعکس، چنان که در  این نظر نمی
 [e]به  [a]های زبان فارسی برخوردار است  یعنی در ارتقاء  در این جایااه از دیرشی همانند دیار واکه [e]که  بسیار کوتاه است، درحالی

 نه تنها واکه کاهش نیافته، بلکه تقویت هم شده است 
 ها توسط ناارندۀ مقالۀ حاضر و با استفاده از نقطه صورت گرفته است  مثالکردن مرز هجا در    مشخه3

3. re-syllabification 
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 (:939: 1212( دلواری )کرد زعفرانلو کامبوزیا، 9) 

 معرفه جمع مفرد ب(
 ʔasb ʔas.b  ʔas.bo.ku اسب

 zanɟ zan.g  zan.go.ku زنگ

 das[s] das.s  das.so.ku دست

 band ban.d  ban.do.ku بند
 

 [e]و  [a]های دلواری با فارسی معیار نیز این امگر مشگخه اسگت کگه تنگاوب  مقایسۀ صورت در
 ب(  2شود ) الف( و در هجاهای بسته دیده نمی 2مخته هجاهای باز است )

 
 (:939-932: 1212( دلواری )کرد زعفرانلو کامبوزیا، 2)

 دلواری  فارسی معیار ب(     دلواری  فارسی معیار الف(
 ɟar.dan  gar.de گردن     sa.far  se.far سفر

 bar.ɟe  bal.ge برگه     ca.mar  ke.mar کمر

 bas.se  bas.se بسته     ʔa.das  ʔe.das عدس

 tam.b .k   tam.bak تنباکو     na.mac  ne.mac نمک
 

 شود  الاوی مشابهی درمقایسۀ فارسی معیار با گویش بابلی از زبان مازندرانی دیده می
 
 (:932-931: 1212( بابلی )کرد زعفرانلو کامبوزیا، 1)

 بابلی  فارسی معیار ب(    بابلی  فارسی معیار الف(
 ʔam.be  ʔam.be انبه     ɢa.z   ɢe.z غذا

 ʔam.bor  ʔam.bor انبر     fa.d   fe.d فدا

 mam.ba  mam.ba منبع      ta.n    te.n طناب
          na.b    ne.b نبات

 

دهد که این امر محگدود بگه هجگای  ( نشان می1های بیشتر از زبان دلواری در ) عالوه بر این، داده
توانگد در هجگای دوم نیگز رخ دهگد  آن گه در ارتقگاء واکگه اهمیگت دارد بگازبودن  نخست نیست و می

وند جمگع و تکگواژ های دوهجایی نیز اگر  شود که حتی واکۀ دوم واژه ها دیده می هجاست  در این مثال
 یابد  ها افزوده شود، ارتقاء می ساز به آن واژه معرفه
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 (:932: 1212( دلواری )کرد زعفرانلو کامبوزیا، 1)
 معرفه جمع مفرد 

 pir.zan pir.ze.n  pir.ze.no.ku پیرزن
 ne.mak ne.me.k  ne.me.ko.ku نمک

 xe.var xe.ve.r  xe.ve.ro.ku خبر

 su.zan su.ze.n  su.ze.no.ku سوزن
 

پگور،  آبگادی ؛ کگرد زعفرانلگو کامبوزیگا و عگزت1233های دیار نیز )از جملگه کگافمینی، پژوهش
(، درمقایسۀ صورت تلفظگی  1219( همانند پژوهش کرد زعفرانلو کامبوزیا و بهرامی خورشید )1231

را  [e]بگه  [a]انگی، ارتقگاء واکگۀ های ایر ها و گویش ها در فارسی معیار با دیار زبان ای از واژه مجموعه
: 1231پگور ) آبگادی که کرد زعفرانلو کامبوزیا و عزت اند  چنان متیثر از تعداد هجا و جایااه تکیه دانسته

 نویسند: ( می139: 1233نقل از کافمینی ) ( به33
هگای  هگای ذکرشگده     تعگداد هجاهگای واژه در گونگه [e]بگه  /a/عامل اصلی در تغییر واکگۀ »    

شگود امگا در  هجگایی یافگت نمگی های تک طوری که این فرایند در واژه موردنظر و جایااه تکیه است به
گیگرد و  های دوهجایی یا بیشتر بسیار معمول است     درواقع، تکیه روی هجگای پایگانی قگرار مگی واژه

 «شود  واکۀ هجای اول دستخوش تغییر می
اء واکه در فارسی معاصر و ده زبان و گویش ایرانگی بگه بررسی فرایند ارتق ( نیز در1933احمدی )

در زبان یا گویشی دیاگر اشگاره کگرده و دلیگل آن را  [e]در فارسی معاصر و  [a]مواردی از تناوب واکۀ 
(، همگاهنای 1239نقل از آریگایی،  های استان بوشهر به تیثیر همخوان کامی یا خیشومی مجاور )داده

نقگل از  هگای شهرضگایی بگه تستانی( و قرارگرفتن  واکه در هجای بگاز )دادههای گویش دش ای )داده واکه
هگای  ( ذکر کرده است  ازنظر ناارندۀ مقالۀ حاضر، عامل مهم و اصلی در همۀ مثگال1233کافمینی، 

هگای بیشگتری را از ایگن  ( بازبودن هجاست، گرچه که تییید ایگن امگر داده1933ذکرشده در احمدی )
 طلبد  بدون مقایسۀ آنها با زبان فارسی معیار می ها ها و زبان گویش

هگا و  در زبگان فارسگی و دیاگر زبگان [e]بگه  [a]های بیشتری از ارتقاء واکۀ  در ادامۀ مقاله به نمونه
هگای مشگابهی از افگزایش  های غیرایرانگی نیگز نمونگه ناریم  در زبان های ایرانی از این منظر می گویش

 ها نیز اشاره شده است  هایی از این زبان شود که به نمونه ده میارتفاع واکه در هجای باز دی
 
 در هجای باز [e]به  [a]های ارتقاء واکۀ  نمونه  3

ای،  را در تحول زبان فارسی، در فارسی رسگمی و محگاوره [e]به  [a]هایی از ارتقاء  در این بخش نمونه
 بینیم  های ایرانی می با زبان های غیرمرتبط های ایرانی و زبان ها و گویش در دیار زبان
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 در تحول تاریخی زبان فارسی [e]به  [a]الف( ارتقاء 
 [e]بگه  [a]های فراوانی از ارتقگاء واکگۀ  ها و تکواژهای زبان فارسی مثال در تحول تاریخی  صورت واژه

دنبال حذف همخوان پایانی واژه و بازشدن هجگای  شود  این تحول به در هجای پایانی واژه مشاهده می
 ( دید 1های ) توان در داده هایی از این ارتقاء را می رخ داده است  نمونه [a]حاوی واکۀ 

 
 (۳) 

  فارسی معاصر فارسی میانه )پهلوی(
xānak [x ne] خانه 
  ā ak [set  e] ستاره 
 āyak [d je] دایه 
 ačak [baʧe] ب ه 
 ōyak [muje] مویه 
 ānag [d ne] دانه 
hamag [hame] همه 
   
pad [be] به 

 
در هجگای بگاز پایگانی متگیثر از تکیگه  [e]بگه  [a]توجه در این تغییر آوایی اینکه تبگدیل  نکتۀ شایان

پیگروی از نظگرات پیشگین،  بگر اسگت و اگگر، بگه بیان دیار، هجای آخر در فارسی امروز تکیه نیست  به
دهگد، مسگلمًا  تکیگه رخ مگی در هجای اول و در جایااه بی [e]به  [a]بخواهیم فرض بایریم که ارتقاء 

شگوند  ایگن فراینگد تحگولی تگاریخی و متگیثر از  های نقیض این فرض محسوب مگی ها نمونه این مثال
« نگه»جز در دو مگورد  ر پایان واژه بهد [a]ای که امروزه واکۀ  گونه ساخت هجا در زبان فارسی است، به

[na] و»واژۀ  و وام »[va] شود و هجای بازی که در جایااه پایگانی واژه بگه  تنها در هجای بسته دیده می
 ( 31: 1231پور،  شود )قربان این واکه ختم شود، دیده نمی

 
 ای در فارسی محاوره [e]به  [a]ب( ارتقاء واکۀ 

هگای مگوردنظر  ای نیز ارتقگاء واکگه ها در فارسی رسمی و فارسی محاوره درمقایسۀ صورت تلفظی واژه
های فعلگی کگه  (  در این نمونه3های  دنبال حذف همخوان و بازشدن هجا قابل مشاهده است )مثال به

دنبال حذف همخگوان پایگانی رخ داده اسگت و ایگن  تکیۀ آنها آغازی است، باز هم ارتقاء واکۀ پایانی به
تکیگه بگودن آن  بر/ بی متیثر از جایااه واکه در واژه یا تکیه [e]به  [a]دهند که ارتقاء  نشان میها نیز  نمونه
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در هجایی کگه  [a]ای حذف شده است و  ها همخوان پایانی واژه در فارسی محاوره نیست  در این مثال
شگود و  نیگز دیگده مگی [e=]به  [ʔast]بدل شده است  این فرایند حتی در تبدیل  [e]اکنون باز است به 

 دهد  هجایی را نیز تحت تیثیر قرار می های تک دهد که این فرایند واژه نشان می
 
(۹) 

  ای فارسی محاوره فارسی رسمی
[mi-rav-ad] [mi-r-e] رود می 
[mi-  a -ad] [mi-j-  -e] آورد می 
   
[ʔast] [=e] است 
   
[ʔaɟar] [ʔaɟe] اگر 
[maɟar] [maɟe] مار 

 
 های عربی واژه در تلفظ وام [e]و  [a]پ( تناوب 

اند، گاه دو صگورت تلفظگی بگا دو معنگی و کگاربرد  شده های عربی که به تای تینیث ختم می واژه در وام
توجه در بحث حاضر اینکه در تلفگ    (  نکتۀ جالب11های  شود )مثال متفاوت در زبان فارسی دیده می

 [e]شگود و در نبگود آن واکگه  تلف  می [a]گیرد  از این همخوان قرار می ای که پیش پایانی، واکه tدارای 
 است 
 
(11) 

  3واژه  وام 1واژه  وام
[mor ʤeʔat] [mor ʤeʔe] مراجعت/ مراجعه 
[mos  e at] [mos  e e] مصاحبت/ مصاحبه 

 
 های ایرانی ها و گویش در دیگر زبان [e]به  [a]ت( ارتقاء 

های  ها و گویش در زبان [e]به  [a]که در بخش پیشینۀ تحقیق دیدیم، چندین نمونه از ارتقاء واکۀ  چنان
کنیم که نه درمقایسۀ صورت تلفگ  واژه بگا  های دیاری اشاره می شود  در اینجا به نمونه ایرانی دیده می

ی صگورت تکگواژ های خود زبان یا گویش موجودنگد  در گگویش دشتسگتان فارسی معیار، بلکه در داده
 (:1933است )باقری،  [al-]یا  [jal-]، [ɟal-]جمع 
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(1۳) 
[zan] زن  [zan-ɟal] ها زن 
[ aː] راه  [ aː-jal] ها راه 

[tinc] تابه ماهی  [tinc-al] ها تابه ماهی 
[darf] فرف  [darf-al] ها فرف 

 
باشگد،  [a]به تکواژ مختوم به یک همخوان افزوده شود و واکۀ پیش از آن همخگوان  [al-]چه  چنان
 شود: بدل می [e]دنبال بازهجابندی به  آن واکه به

 
(1۲) 

[dar] در  [de.ral] درها 

[saɟ] سگ  [se.ɟal] ها سگ 
[ʔ dam] آدم  [ʔ .de.mal] ها آدم 

 

 شود: شوند نیز دیده می آغاز می این فرایند در اتصال دیار تکواژهایی که با واکه
 
(19) 

[dar] در  [de.ri] )دری )یک در 

[dar] در  [de.rom] )درم )در  من 
 

 [e]در این تکواژ نیز به  [a]شدن تکواژ دیاری باز شود،  دنبال افزوده به [al-]حتی اگر هجای بستۀ 
 شود: بدل می

 
(12) 

[go.lal] ها گل  [go.le.le] ها را گل 
[dar.fal] ها فرف  [dar.fe.le] ها را فرف 

 
« در اینجگا»شگود  در ایگن زبگان،  دیده می [e]به  [a]هایی از فرایند ارتقاء  در زبان کردی نیز نمونه

/laɡɾa/  اینجا»و »/aɡɾa/  با حذف همخوان/ɡ/ دنبال آن تبدیل  و به[a]  در هجای اول به[e] دلیگل  به
 ( 1933آیند )محمدی،  به تلف  درمی [ʔe.ɾa]و  [le.ɾa]صورت  ترتیب به بازشدن این هجا به

« در زیر یخ ال» [zir jaxʧ l de]هایی مانند  در مثال [de]در زبان والتی سده نیز حرف اضافۀ 
را  [e]بگه  [a](  در اینجا نیز تغییگر 1933است )کازرونی،  darیافتۀ  ( تحول1331) 1اعتقاد ویندفور به

 کنیم  پایانی مشاهده می [r]دنبال حذف  در بازشدن هجا به
 
1. G. L. Windfuhr 



41 
  6911، پاییز و زمستان 61/2شناسی،  زبانزبان و 

 
...نقش ساخت هجا در فرایند ارتقاء واکه در  

 

 های غیرایرانی ارتقاء واکه در زبان
شود  بگرای مثگال، در  های دنیا نیز مشاهده می های ایرانی در دیار زبان ها و گویش الاویی مشابه زبان

هگای  تدر برخی از بافگ [e]گونه یا گونۀ آزاد  صورت واج به [æ]زبان ترکی استانبولی واکۀ پیشین  افتادۀ 
 [æ]شود  در این زبان، محل وقوع واکۀ بگاز   های این زبان دیده می آوایی  خاص یا در تلف   برخی گونه

 های زیر: تنها در هجای بستۀ مختوم به همخوان رساست، مانند مثال
 
(11) 

 معنی تلف  صورت نوشتاری

her [hær] هر 

sen [sæn] تو 
gel [gæl] !بیا 

hem [hæm] هم 
 

شدن  یک تکگواژ و بازهجابنگدی همخگوان رسگای پایگانی در  دنبال افزوده واکه هناامی که بههمین 
 (:13: 3332، 2و کرسالک 1شود )گوکسل تلف  می [e]هجای باز قرار گیرد 

(11) 
[sæn] تو  [se.ni] تو را 
[gæl] !بیا  [ge.lir] آید می 
[vær] !بده  [ve.rir] دهد می 

  
قانون »یا  Loi de positionای وجود دارد که از آن با عنوان  فرانسه نیز ویژگیشناسی زبان  در واج

هگای  ای واکگه گونگه شناسان فرانسوی برای اشاره به توزیع واج شود  این اصطالح را واج یاد می« جایااه
انی های میگ اند  در این زبان، بین اعضای جفت واکه های جنوبی زبان فرانسه وضع کرده میانی در گونه

[e/ɛ] ،[o/ɔ]  و[ /œ] طور که نمودار فضگای  برقرار است  اما همان 9و نرمی 3تمایزی براساس سختی
و  [e,o,ø]هگا یعنگی  ایگن مجموعگه 2(، میان اعضگای سگخت1دهد )شکل  ای این زبان نشان می واکه

لحگاظ  بگههگای سگخت  اختالف ارتفاع نیز وجود دارد و مجموعه واکه [ɛ,ɔ œ]آنها یعنی  1اعضای نرم
 شوند  توصیف می 8های نرم میانی باز و واکه 7ارتفاع زبان میانی بسته

 
1. A. Göksel  2. C. Kerslake  
3. tenseness  9. laxness  
5. Tense   6. lax  
7. close-mid  8. open-mid  
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 (3112ای زبان فرانسه )فری،  فضای واکه

 

( در زبان فرانسه بر این اسگت  تر )سخت های میانی  افراشته گوید که تمایل واکه ( می3332) 1فری
تمایل دارند در هجای بسته قرار گیرنگد  ایگن های میانی بازتر )نرم(  که در هجای باز فاهر شوند و واکه

هگای میگانی بسگته در هجگای بگاز و  بیان  دیاگر، واکگه های پیشین غیرگرد بیشتر است  به تمایل در واکه
در  3 (  مشگابه ایگن محگدودیت1: 3311، 2شوند )اسگتورم های میانی باز در هجای بسته فاهر می واکه

شگوند، امگا  بر فگاهر نمگی های نرم در هجای باز تکیه آن واکه شود که در زبان انالیسی نیز مشاهده می
(  بگرای 11: 3331، 9فوگگد شوند )لگده های سخت در هر نوع هجایی اعم از هجای بسته دیده می واکه

 فگاهر bee و beat, beerای ماننگد  در هجاهای بگاز و بسگته [iː]مثال، در زبان انالیسی واکۀ سخت 
  )همانجا( است محدود sing و bit مانند یا بسته یهجاها به [ɪ] نرم ۀواک فهور اما شود، یم

 
 ها در هجاهای باز و بسته شدگی تقابل واکه خنثی  4

هگای  های زبگانی متفگاوت و بگا نظگام متعلق به خانواده  زبان 12ای کلی از  ( در مشاهده3313استورم )
تواننگد در  های نرم و سخت می که گرچه واکهکند  ای مبتنی بر سختی و نرمی، به این نکته اشاره می واکه

بیگان دیاگر  شگود و بگه ها در تقابل باهم قرار گیرند، اما معمواًل تقابل آنها در بافگت خنثگی مگی این زبان
ای مبتنگی سگختی و  هگای واکگه دهد  مشاهدۀ استورم این است که در نظام رخ می 2شدگی تقابل خنثی

هگای سگگخت در هجاهگای بسگگته  ی بگاز و بگگر وقگوع واکگگههگگای نگرم در هجاهگگا نرمگی بگر وقگگوع واکگه
شگدن واکگۀ سگخت در  نگرم»هگا  اند و راهکار اجتناب از نقض ایگن محگدودیت هایی حاکم  محدودیت

 است  7«شدن واکۀ نرم در هجای باز سخت»و  1«هجای بسته

 
1. C. Féry   2. B. Storme  

3. constraint   9. P. Ladefoged  

5. neutralization of contrast  6. closed-syllable laxing (CSL)  

7. open-syllable tensing (OST) 
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ای این زبان مبتنگی بگر سگختی و نرمگی  دانیم این است که نظام واکه آن ه در مورد زبان فارسی می
و در اصگطالح  برخگی آواشناسگان  1های ناپایگدار طبقۀ واکه [o]همراه با  [e]و  [a]نیست و هر دو واکۀ 

ب(  1231دهند )برای توضیح بیشتر ر  ک  مدرسی قگوامی،  های کوتاه زبان فارسی را تشکیل می واکه
رم و دیاری سخت باشد، بلکه هردو به یگک طبقگۀ واحگد گونه نیست که یکی از این دو واکه ن یعنی این

های سخت و نرم است، از ایگن  ازنظر تولیدی مشابه  تمایز  واکه [e]و  [a]تعلق دارند  اما تمایز دو واکۀ 
هگای سگخت و نگرم در  لحاظ جایااهی ندارند، اما تفاوت اصگلی آنهگا هماننگد واکگه نظر که تفاوتی به

کگه تمایگل واکگۀ بگازتر  بودن  مجرای گفتار در هناام تولید آنهاست  نکتۀ مهم آنارتفاع زبان یا میزان باز
[a] تر  به وقوع در هجای بسته و تمایل واکۀ بسته[e]  به وقوع در هجای باز همانند تمایلی است کگه در

 شود  ای مبتنی بر سختی و نرمی دیده می های واکه نظام
هگای سگخت و نگرم  ها بین واکگه آن ه که در دیار زبان در فارسی با [e]و  [a]شباهت دیار تناوب 

بیان دیار، گرچگه جانشگینی ایگن دو واکگه در  شدگی تقابل این دو واکه است  به شود در خنثی دیده می
نگ»و « َلنگ»هایی مانند  جفت واژه رد»و « َگرد»و « ل  کند، امگا تقابگل ایگن  تمایز معنایی ایجاد می« گ 

غیر از دو مورد اسگتثناء در  ای به طوری که هی  واژه ها خنثی شده به پایانی واژه بر دو واکه در هجای تکیه
در این جایااه فراوان است  در ایگن جایاگاه  [e]شود، اما واکۀ  ختم نمی [a]زبان فارسی امروز به واکۀ 

 شود  فاهر می [e]نشان یعنی واکۀ  شدگی تقابل، تنها عضو بی خنثی
هایی متعدد در زبان فارسی جانشینی ایگن دو واکگه تمگایز معنگایی ایجگاد  که در مثال نکتۀ دیار آن

و  [  med]« مگگداد»بگگین ایگگن دو واکگگه برقگگرار اسگگت، ماننگگد دو تلفگگ   2کنگگد و گونگگاگونی آزاد نمگگی
[mad  ] ،«رسا »[res ]  و[ras ] ،«شنید »[ʃenid]  و[ʃanid] ،«زمین »[zemin]  و[zamin] ،

تکیگۀ  و نظایر آن که همه تمایل به جانشینی این دو واکگه را در هجگای بگی [caʃti]و  [ceʃti]« کشتی»
، «رسگیدن»و « زمین»هایی از این دست، مانند  دانیم که در بسیاری از مثال دهند  می آغازین نشان می

و  3( )هگورنa ī an ؛ پهلگوی za īkدارد )پهلگوی  [a]تر در هجای نخسگت تلفگ   صورت قدیمی
هگا متگیثر از تمایگل  در تلف  هجگای نخسگت ایگن واژه [e]و  [a]( و گوناگونی آزاد 1239، 9هوبشمان

در هجگای بسگته اسگت، درسگت هماننگد آن گه کگه در  [a]در هجگای بگاز و واکگۀ  [e]قرارگرفتن واکۀ 
 بینیم  های مبتنی بر تمایز سختی و نرمی می نظام

گر»هگایی ماننگد  واژهویژگی جالب دیار در زبان فارسی این اسگت کگه در جفگت  و  )پایگانی(« آخ 
کند، بسیاری از گویشوران زبگان فارسگی  )دیاری( که جانشینی دو واکه تمایز معنایی ایجاد می« آَخر»

کنند  یگا در تقابگل  تلف  می [ʔ .xar]بودن  هجای پایانی آن، فارغ از معنی،  دلیل بسته این دو واژه را به
نعام» زبانان رایج است، اما  )چارپایان(، معنای نخست در میان فارسی «َانعام»)بخشش و دهش( و « ا 

 
1. unstable  2. free variation  

3. P. Horn  4. H. Hübschmann  
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حیگاء»شگود  هم نگین اسگت تقابگل دو واژۀ  تلفگ  مگی [ʔan.ʔ m]بودن هجگای اول  دلیل  بسته به « ا 
رایگج  [ ʔah.j]زبانان معنی نخست با تلفگ   )زندگان( که در میان فارسی« َاحیاء»داری( و  زنده )شب

 تر است  در این جایااه مطلوب [a]ه است و است، چون هجای اول بست
 

 شناختی ارتقاء واکه در هجای باز بررسی صوت  5
ای میگانی  کند و یک واکۀ افتاده به واکه میزان بازبودن  مجرای گفتار تغییر می [e]به  [a]در فرایند ارتقاء 

اول واکگه  2فرکگانس سگازۀیا 1شناختی در بسامد شود  میزان بازبودن مجرای گفتار ازنظر صوت بدل می
تر باشگد،  بازتر باشد، بسامد سازۀ اول آن بیشتر و هرچه بسته  شود  بدین معنا که هرچه واکه گر می جلوه

هگای ایرانگی  هگا و گگویش هایی که از زبان فارسی و دیار زبگان بسامد سازۀ اول آن کمتر است  در داده
کنگد، واکگه  تغییر مگی CVبه باز یعنی  CVCنی آوردیم، دیدیم که هناامی که ساخت هجا از بسته یع

این فرایند  3شناختی های صوت یابد  هدف این بخش از پژوهش بررسی پایه تغییر می [e]به  [a]نیز از 
شگناختی  لحگاظ صگوت زبانگان را بگه خواهیم بدانیم که اگر گفتار امروز فارسگی بیان دیار، می است  به

 های این زبان را در دو نوع هجای باز و بسته ببینیم یا خیر  ارتفاع واکهتوانیم تغییر  بررسی کنیم، آیا می
 
 روش پژوهش  5-1

( و متغیگر CVCدر برابر هجای بسته بگا سگاخت  CVمتغیر مستقل در این پژوهش نوع هجا )هجای باز 
تگا بتگوان بگا  های زبان فارسی بگود های اول و دوم همۀ واکه و بسامد سازه [e]و  [a]های  وابسته دیرش واکه

 های این زبان را در دو هجای باز و بسته دید  زبان فارسی وضعیت همۀ واکه 9ای رسم نمودار فضای واکه
زن  1و  مگرد 1آماری پژوهش حاضر سخناویان فارسگی معیگار بودنگد کگه از میگان آنگان  ۀجامع

میگاناین سگنی زنگان  کرده انتخاب شدند  تحصیل ۀسال و از طبق 33-93عنوان نمونه در گروه سنی  به
زبان بودند و در مقطع تحصگیلی کارشناسگی  آنان فارسی ۀسال بود  هم 33و میاناین سنی مردان  23

 ارشد به تحصیل اشتغال داشتند 
( 1.3.33 ۀ)نسگخ 2افگزار پگرت های این پژوهش از یک دستااه رایانه، میکروفن و نگرم برای ضبط داده

کار گرفته شگد  جهگت تحلیگل آمگاری  ها به های واکه گیری بسامد سازه اندازهافزار برای  استفاده شد  همین نرم
 ای برخط استفاده شد  و برنامه 1افزار اکسل ها از نرم گیری واکه های حاصل از اندازه داده

هگای زبگان فارسگی در هجاهگای بگاز و بسگته فهرسگتی از  هگای واکگه گیری بسامد سازه برای اندازه
هگا در هجگای بگاز و  ها که همه اسم بودنگد، واکگه زبان فارسی تهیه شد  در این واژههای دوهجایی  واژه

در هجگای  [a]بر پایانی قرار داشتند  از آنجا که تکیۀ اسم در زبان فارسی پایانی است و واکۀ  بستۀ تکیه
 
1. frequency  2. formant  

3. acoustic  9. vowel space  

5. Praat   6. Excel   
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 گویشوران زن

CV CVC

قگرار داده شگد  [t .ˈ a= o]« تابَه رو»هایی مانند  شود، این واکه در توالی بر پایانی دیده نمی باز و تکیه
 شود  می [a]به  [t .ˈ e]« تابه»در  [e]، منجر به تغییر «رو»که در آن حضور تکواژ 

ها با استفاده از میکروفن که تا حد امکان به دهان گویشور نزدیگک بگود سگه بگار خوانگده شگد و  فهرست
 x 2واژه  32واژه ) 13افزار پگرت ضگبط و ذخیگره گردیگد  درمجمگوع، از هگر گویشگور  مستقیمًا بر روی نرم

واژه  311هگای ایگن پگژوهش بگال  بگر  نفر بود، کگل داده 19دست آمد  از آنجا که تعداد گویشوران  تکرار( به
بگر  ۀتکیگ ۀهای فارسی در هجاهای بگاز و بسگت واکه(F2) دو  ۀو ساز (F1) یک ۀشود که در آنها بسامد ساز می
 1نااشگت هگای هگر واکگه از طیگف گیری بسامد سازه شدند  برای اندازهگیری  افزار پرت اندازه کارگیری نرم با به

 افزار اکسل ثبت گردید  افزار پرت محاسبه و در نرم ها در وسط واکه توسط نرم استفاده شد و بسامد سازه

 

 نتایج  5-2
زن و مگرد های زبان فارسی در دو گروه گویشوران و  های واکه گیری سازه آمده از اندازه دست های به داده

ای در دو نوع هجای باز و بسته مورد استفاده قرار گرفت  این نمودارهگا را  برای رسم نمودار فضای واکه
 بیینم  به ترتیب برای گویشوران زن و مرد می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان در هجاهای باز و بسته ای گویشوران زن فارسی فضای واکه -9نمودار 
 
1. spectrogram 



45 
  6911، پاییز و زمستان 61/2شناسی،  زبان و زبان

 ...نقش ساخت هجا در فرایند ارتقاء واکه در 

 

248 

443 

719 

321 

395 

580 

273 

490 

794 

312 

450 

613 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

05001000150020002500

F1
 (

H
z)

 

F2 (Hz) 

 گویشوران مرد

CV CVC

دهگد کگه  نشگان مگی 1زن در هجاهگای بگاز و بسگته در نمگودار  ای گویشگوران مقایسۀ فضای واکه
هستند، امگا تفگاوت در  CVCتر از هجای بسته  بسته CVدر هجای باز  [u]و  [o]، [a]، [e]های  واکه

ها که با میزان بازبودن واکه در ارتباط است در دو نگوع هجگای مگورد مقایسگه  بسامد سازۀ اول این واکه
)ارزش تگگی:  [o] ( و 323192؛ ارزش پگگی: -1.31923)ارزش تگگی:  [a]هگگای  تنهگگا بگگرای واکگگه

 دار است  معنی p<.05داری   ( در سطح معنی33321؛ ارزش پی: -2.9231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زبان در هجاهای باز و بسته ای گویشوران مرد فارسی فضای واکه -3نمودار 

 
نشگان  3و بسگته در نمگودار  های گویشگوران مگرد در هجاهگای بگاز هم نین، مقایسۀ فضای واکه

هستند و تفگاوت  CVCتر از هجای بسته  بسته CVهای غیرافراشته در هجای باز  دهد که همۀ واکه می
)ارزش تگی:  [a]هگای  هگا در دو نگوع هجگای مگورد مقایسگه بگرای واکگه در بسامد سازۀ اول این واکگه

)ارزش  [i] (، 33331؛ ارزش پگگی: -2.333)ارزش تگگی:  [e] (، 33331؛ ارزش پگگی: -2.9391
 ( 331219؛ ارزش پی: -3.93323)ارزش تی:  [o] ( و 332331؛ ارزش پی: -3.12312تی: 

 دار بود  معنی p<.05داری  در سطح معنی
شگناختی نیگز  لحگاظ صگوت آمده حاکی از آن هستند که نوع هجا بر ارتفگاع واکگه بگه دست نتایج به



41 
  6911، پاییز و زمستان 61/2شناسی،  زبانزبان و 

 
...نقش ساخت هجا در فرایند ارتقاء واکه در  

 

تگر از هجگای  طور کلی در هجگای بگاز بسگته ای فارغ از مالحظات تکیه به تیثیرگذار است  فضای واکه
، در هجگای [a]خصوص واکۀ مورد بحث در این پژوهش، یعنی واکۀ  ها و به بسته است  برخی از واکه

 تر از زمانی است که در هجای بسته قرار دارد  داری بسته طور معنی باز به
 
 گیری بحث و نتیجه  1

هگای ایرانگی دیگدیم و  ها و گویش را در زبان [e]به  [a]هایی از فرایند ارتقاء واکۀ  مونهدر این پژوهش، ن
ای  زبگان  شده متیثر از سگاخت هجاسگت  بررسگی فضگای واکگه های ارائه دیدیم که این فرایند در نمونه

لحگاظ  بگه هگا بر پایانی نیز نشان داد که ساخت هجا بر ارتفگاع واکگه فارسی در هجاهای بسته و باز تکیه
شناختی تیثیرگذار است  هم نین دیدیم که فرایندی مشابه فرایند ارتقاء حساس به ساخت هجگا  صوت

هگا  شگود  بگه ایگن صگورت کگه در آن زبگان ای مبتنی بر تمایز سختی و نرمی دیده می های واکه در نظام
ر هجگای بسگته قگرار های نرم که نسبت به معادل سخت خود ارتفاع کمتری دارند، تمایل دارنگد د واکه

 شوند  های سخت که ارتفاع بیشتری دارند، معمواًل در هجای باز فاهر می گیرند و برعکس واکه
ترشدن( واکه در هجگای  شدگی )افراشته ( در بحث دلیل و انایزۀ سخت3313) 1استورم و النسین

مبتنی است اشگاره  9تولیدی ( که بر بیش121: 3313) 3و فن اوستندورپ 2باز پایان واژه به فرضیۀ بوتما
تگر اسگت و ایگن امگر  ی بیشتری دارد و بنابراین تولیگد آن دقیگق«فضا»واکه در هجای باز »     اند: کرده

 «شود    تربودن واکه منجر می تربودن و سخت ازنظر آوایی به طوالنی
پایگان واژه را ایگن شدگی  تقابل در جایااه  دادن خنثی ( دلیل رخ3313درمقابل، استورم و النسین )

هگا بگرای  یابد و درک تفگاوت واکگه لحاظ شنیداری کاهش می ها در پایان واژه به دانند که تفاوت واکه می
دلیگل  هگا یعنگی واکگۀ سگخت بگه تدریج تنها یکگی از واکگه شود و درنتیجه به شنوندگان زبان دشوار می

شگود  ایگن وضگعیت بگا فرضگیۀ  مگیهگای طیفگی در جایاگاه پایگان واژه فگاهر  تربودن  ویژگی برجسته
کنگد و  تگر مگی هگا را برجسگته تگر یگک واکگه تفگاوت واکگه تولیدی در تضاد است، زیرا تولید دقیگق بیش

دهنگد  ( در مقابل این فرضیه را ارائه می3313تواند رخ دهد  استورم و النسین ) شدگی تقابل نمی خنثی
هگای سگخت و  رفتن تفاوت دیرشی  واکگه ازمیانشدگی واکه در انتهای واژه نتیجۀ غیرمستقیم   که سخت

هگای سگخت و نگرم در دیگرش و  هگا واکگه نرم در این جایااه اسگت  از آنجگا کگه در بسگیاری از زبگان
متفاوت هسگتند، اگگر در جایاگاهی تفگاوت دیرشگی آنهگا از میگان بگرود و تفگاوت  2های طیفی ویژگی
 دهد  دگی رخ میش توجه نباشد، خنثی های طیفی آنها چندان قابل ویژگی

در هجاهگگای بگگاز و بسگگته پایگگانی زبگگان فارسگگی )مدرسگگی قگگوامی،  [e]و  [a]هگگای  بررسگگی واکگگه
 
1. M. Lancien   2. B. Botma  3. M. Ostendorp   
4. Hyperarticulation  2. spectral characteristics  
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الف( نشان داده است که دیرش دو واکۀ موردنظر در هجای بسته تقریبگًا یکسگان اسگت، امگا در 1231
 است  [e]توجهی کمتر از  به میزان قابل [a]هجای باز، دیرش واکۀ 

 
 (هیبسته )هزارم ثان یباز در برابر هجا یدر هجا یفارس رافراشتهیغ نیشیپ یها واکه رشیدجدول 

 هجای بسته هجای باز واکه
[e] 221 193 

[a] 11162 199 

لحگاظ دیرشگی بگیش از  ها در هجای باز پایانی بگه توانیم باوییم که تفاوت این واکه بر این اساس، می
شدگی تقابگل  نظر، تمایز آنها در جایااهی که انتظار داریم خنثیتفاوت آنها در هجای بسته است و از این 

تر هم شده است و این همان چیزی است کگه بوتمگا و فگن اوسگتندورپ  رخ دهد برخالف انتظار برجسته
رفگتن   شدگی تقابگل حاصگل  ازمیگان اند  بنابراین، با این فرض که خنثی ( نیز به آن اشاره کرده121: 3313)

رسد که در زبانی مانند زبان فارسگی کگه در آن تمگایزی  نظر می در جایااه خاصی است، بهها  تفاوت واکه
نیست، تفاوت دیگرش ایگن دو واکگه در جایاگاه پایگانی نقشگی در  [e]و  [a]مبتنی بر سختی و نرمی میان 

 هگای شگناختی واکگه ( با بررسگی صگوت3313شدن تقابل آنها نداشته باشد  ازسوی دیار، استورم ) خنثی
های میانی زبگان فرانسگه  سخت و نرم در هجاهای بسته و باز غیرپایانی و انجام آزمون ادراکی بر روی واکه

شدگی )کگاهش ارتفگاع( واکگه در هجگای بسگته ایگن اسگت کگه ایگن فراینگد  نشان داده است که دلیل نرم
کنگد و ایگن امگر  ها در پایان هجا را تقویگت مگی شناختی  ضعیف  جایااه تولید همخوان های صوت سرنخ

هگایی کگه تقابگل  یابگد  در بافگت ها به سمت همخوان تحقق مگی متمایزتر  این واکه 1ای   ازطریق گذر سازه
هگای  شدگی واکه )افزایش ارتفاع( تقابگل های پس از واکه نیاز به تقویت ندارد، سخت جایااهی همخوان

هگای  درنهایت، وی نتیجه گرفته است که تقابگل کند   های متمایزتر واکه تقویت می ای را ازطریق سازه واکه
آرایگی دخالگت  هگای واج دهی بگه محگدودیت ادراکی  انایزۀ بروز این دو راهکار متضاد هستند و در شکل

 های ایرانی باید این فرض را به محک آزمون باذارند  ها و گویش های آتی بر روی زبان دارند  پژوهش
 

 منابع
فارسای در فراینب ارتقاء واکه در زبان فارسی معاصر و د  گویش زباان تحلیل (  1911احمدی، شیدا )

   رساله دکتری، دانشااه تربیت مدرس شناسی زایشی ی واج چهارچوم انگار 
نامۀ کارشناسی ارشگد،    پایانهای استان بوشهر: رویکرد بهینگی فراینبهای واجی در گویش(  1399آریایی، پااه )

 دانشااه تربیت مدرس 
   رساله دکتری، دانشااه عالمه طباطبائی نظام واجی گویش دشتستانی(  1911باقری، احمد )

آرایی زبان فارسی در چارچوم نظریۀ بهینگی: مطالعۀ ماوردی  های واج بررسی محبودیت(  1231پور، امیر ) قربان
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